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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, w ramach planowanego do realizacji 

zamierzenia polegającego na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach Wydziału Spraw 

Terenowych w Złocieńcu przy ul. Dworcowej 13, powiat drawski oraz w kompleksie edukacyjnym przy 

rezerwacie Świdwie zlokalizowanym na działkach nr 182/3 obręb ewidencyjny Rzędziny, gmina Dobra i nr 

585/4 obręb ewidencyjny Węgornik, gmina Police, powiat policki zleci do wykonania dokumentację 

projektowo – kosztorysową w zakresie niżej wymienionych robót. 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie 

badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

 
I. Prowadzący rozeznanie 
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 

ul. Teofila Firlika 20, 71 - 637 Szczecin 

tel.: 91 43-05-200, fax. 91 43-05-201,  

Strona internetowa: http://szczecin.rdos.gov.pl/ 

 

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące szacowania wartości zamówienia znajdują się na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-

zamowienia. 

 
II. Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia 
 

Przedmiotem udzielenia zamówienia publicznego jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z poniższym wykazem w obiektach RDOŚ Szczecin zlokalizowanych: 

 przy rezerwacie przyrody „Świdwie” gmina Dobra i Police, powiat policki, 

 przy ul. Dworcowej 13, w miejscowości Złocieniec, powiat drawski. 

 

Zespół muzelno – dydaktyczny przy rezerwacie przyrody „Świdwie” gm. Dobra i Police 

powiat policki 

 

Lp. Planowane roboty 
Planowany zakres dokumentacji do wykonania/ 

wymagane dokumenty do uzyskania 

1.  

wymiana ogrzewania z tradycyjnego 

na podłogowe w budynku muzealno - 

dydaktycznym 

 dokumentacja projektowa (projekt budowlany – 

wykonawczy), 

 przedmiar, kosztorys inwestorski 

2.  

remont budynku strażnicy oraz remont 

urządzeń i obiektów małej architektury 

na przyległym terenie 

 wykonanie oceny stanu technicznego i 

inwentaryzacji obiektów i urządzeń wymagających 

remontu, ustalenie zakresu wymaganych robót 

budowlanych, 

 dokumentacja projektowa (projekt budowlany – 

wykonawczy), 

 przedmiar kosztorys inwestorski, 

 zgłoszenie budowlane 

http://szczecin.rdos.gov.pl/
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3.  

wymiana oświetlenia tradycyjnego na 

LED w budynku muzealno - 

dydaktycznym 

 dokumentacja projektowa (projekt budowlany – 

wykonawczy), 

 Przedmiar, kosztorys inwestorski 

4.  

montaż instalacji PV (fotowoltaika)  o 

mocy ok. 3,24 kW, zlokalizowanej na 

gruncie przy  budynku muzealno – 

dydaktycznym, wraz z podłączeniem 

do instalacji 

 dokumentacja projektowa (projekt budowlany – 

wykonawczy), 

 przedmiar, kosztorys inwestorski 

5.  
wymiana okien w budynku muzealno - 

dydaktycznym 
 przedmiar, kosztorys inwestorski 

6.  
wymiana drzwi w budynku muzealno - 

dydaktycznym 
 przedmiar, kosztorys inwestorski 

7.  
ocieplenie budynku muzealno - 

dydaktycznego 

 dokumentacja projektowa (projekt budowlany – 

wykonawczy), 

 przedmiar, kosztorys inwestorski, 

 opcjonalnie: zgłoszenie budowlane 

 

 
Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, powiat drawski 

 

Lp. Planowane roboty 
Planowany zakres dokumentacji do wykonania/ 

wymagane dokumenty do uzyskania 

1.  

montaż instalacji PV (fotovoltaika) o 

mocy około 9 kW i powierzchni ok.50 

m
2
, na dachu typu dwuspadowego, 

krytego dachówką ceramiczną 

zakładkową, wraz z podłączeniem do 

instalacji budynku administracyjnego 

 dokumentacja projektowa (projekt budowlany – 

wykonawczy),  

 przedmiar, kosztorys inwestorski 

2.  

wymiana oświetlenia tradycyjnego na 

LED w budynku administracyjnym, 

około 95 punktów świetlnych 

(wymiana opraw lub ich 

dostosowanie) 

 dokumentacja projektowa (projekt budowlany – 

wykonawczy),  

 przedmiar, kosztorys inwestorski 

3.  
wymiana okien w budynku 

administracyjnym – szt. 3 
 przedmiar, kosztorys inwestorski 

4.  

remont węzła sanitarnego  

w piwnicy budynku 

administracyjnego, składającego się z 

dwóch toalet i jednej toalety z 

prysznicem 

 przedmiar, kosztorys inwestorski 

5.  

wymiana poszycia dachowego  

z dachówki ceramicznej zakładkowej 

wraz z blacharką rynnami i rurami 

spustowymi – dach mieszany typu 

czterospadowego i naczółkowego -  

wymiary budynku w obrysie ok. (19 x 

15) m na budynku administracyjnym 

 dokumentacja projektowa (projekt budowlany – 

wykonawczy),  

 przedmiar, kosztorys inwestorski 

 zgłoszenie budowlane 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie posiada następujące dokumenty i opracowania: 

a) audyty energetyczne dla obiektów na posesji przy ul. Dworcowej 13 w Złocieńcu i dla budynku 

dydaktyczno - muzealnego przy rezerwacie „Świdwie”, 

b) dokumentacje projektową na remont  budynku administracyjnego oraz budowę budynku garażowego 

przy ul. Dworcowej 13 w Złocieńcu, opracowany w 1999 roku, 

c) brak przeciwskazań konserwatora zabytków w stosunku do planowanego przełożenia pokrycia 

dachowego i wymiany trzech okien w budynku administracyjnym przy ul. Dworcowej 13 w Złocieńcu, 



 

 

d) dokumenty potwierdzające prawo użytkowania wszystkich obiektów objętych niniejszym 

Zamówieniem. 

 

Terminy realizacji poszczególnych robót budowlanych: 2019/2020 rok 

 

II. Inne istotne informacje 

 

1. Prosimy o przesłanie  szacunkowej  wyceny  realizacji  usługi w terminie do dnia 25 marca 2019r. 

2. Szacunkową  wycenę  realizacji  zadania  prosimy złożyć w  formie wypełnionego Formularza 

szacunkowej wyceny, który stanowi załącznik nr  1  do  niniejszego badania rynku. 

3. Wypełniony formularz szacowania można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej  

na adres mailowy: arkadiusz.zdun.szczecin@rdos.gov.pl  lub dostarczyć pocztą tradycyjną na adres 

podany niżej (liczy się data wpływu do RDOŚ), przesłać faxem lub dostarczyć osobiście: 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 

Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu 

ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec 

 

4. Osoba do kontaktu: Arkadiusz Zdun, tel. 94 36 70 922,  

e-mail: arkadiusz.zdun.szczecin@rdos.gov.pl  

 

IV. Załączniki do szacowania 

 

1. Formularz szacunkowej wyceny. 

2. Zdjęcia obiektów objętych niniejszym zamówieniem 
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